
 שלום לכולם, קצת מספרים...

 .8002נתחיל בדו"ח של ועדה לצרכי כ"א עתידיים במערכת הבריאות משנת 

 את הדו"ח המלא תוכלו למצוא בקישור הבא:

 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/B240308.pdf 

 מידי פיזיותרפיסטים -230 כ מכשירות בארץ ההכשרה מסגרות" להלן ציטוט מן הדו"ח

 מדי -200 כ על עומד האחרונות בשנים החדשות במעמד ההכרה תעודות ממוצע .שנה

 ,אביב תל) אוניברסיטאות שלוש ,אקדמים מוסדות בארבעה מתקיימים הלימודים .שנה

 .ראשון תואר ומקנים שנים ארבע נמשכים הלימודים .אריאל ובמכללת )וחיפה שבע באר

 230-כ יהיה 2008 משנת החל הרשיונות מקבלי מספר כי הינה הועדה של העבודה הנחת

 ההכשרה במסגרות בנעשה להתערב צורך רואה אינה הועדה.…שנה מדי

 ".בישראל לפיזיותרפיסטים

 :1122 מסוף לעיתונות ע"פ דיווח משרד הבריאות

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Document

s/62614512.pdf 

מסך הפיזיותרפיסטים לאותה תקופה  66%-, כבנוסףפיזיותרפיסטים לאלף נפש.  0.0 

)כלומר רוב אוכלוסית הפיזיותרפיסטים הינה צעירה ולא קרובה  50 הינם עד גיל

 לפרישה(.

 :, גם הוא של משרד הבריאות1121-מתוך דו"ח נוסף שיצא ב

its/meida/manpower2010/http://www.old.health.gov.il/download/docs/un

1.pdf 

 נפש. 0000-ל פיזיו 0.08 יש הערכה של 8000-ניתן למצוא שב

 

רשיונות.  0000-משרד הבריאות ישנם כעל שולחן בפנקס הרישוי ש ,8002, נכון להיום

-פיזיו ל 0.680מיליון תושבים. מה שיוצא שכעת המצב הוא  של  2בישראל ע"פ הלמ"ס 

 תושבים. 0000

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/B240308.pdf
http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/62614512.pdf
http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/62614512.pdf
http://www.old.health.gov.il/download/docs/units/meida/manpower2010/1.pdf
http://www.old.health.gov.il/download/docs/units/meida/manpower2010/1.pdf


 /http://stats.oecd.org, מהאתר OECD-נפש במדינות ה 2111-פיזיו ל כעת נתוני

COUNTRY 2009 2010 2011 

Australia 0.79 0.92 0.75 

Austria 0.35 0.36 .. 

Belgium 1.72 1.73 .. 

Canada 0.51 0.5 .. 

Chile .. 0.34 0.39 

Czech Republic 0.69 0.72 .. 

Denmark 1.37 .. .. 

Estonia 0.19 0.21 .. 

Finland 1.79 .. .. 

France 1.1 1.12 1.16 

Germany 1.27 1.33 .. 

Greece 0.4 0.45 .. 

Hungary 0.31 0.3 .. 

Iceland 1.47 1.49 1.53 

Ireland 0.53 0.54 0.51 

Italy 1.31 1.25 .. 

Korea 0.43 0.46 0.48 

Luxembourg 1.54 1.59 1.79 

Netherlands 1.77 .. .. 

New Zealand 0.83 0.87 .. 

Norway 2.2 2.24 .. 

Poland 0.59 0.56 .. 

Portugal 0.13 0.13 .. 

Slovak Republic 0.3 0.32 .. 

Slovenia 0.5 0.5 .. 

Spain 0.73 0.77 .. 

Sweden 1.24 .. .. 

Turkey 0.03 0.03 .. 

United Kingdom 0.44 0.44 0.46 

United States 0.57 0.58 .. 

 .ואוסטרליה קנדה, אנגליה, עם מדינות מובילות כארה"ב מצוין מקוםבשאנו ניתן לראות 

 

 

 

 

 

 

 

http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HEALTH_REAC&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


מייצג צורך לצריכת שירותי בריאות הינו מה שנקרא פירמידת אחד הפרמטרים ש

כך יש פחות צורך,  )ריבוי טבעי מהיר( הגילאים, כלומר ככל שהאוכלוסיה צעירה יותר

שזקוקה ליותר שירותי ומתבגרת )ריבוי טבעי שלילי( זאת לעומת אוכלוסיה מבוגרת 

 בריאות.

 

 

 

 

נות מדית הגילאים של ודפירמי תוכלו למצוא http://populationpyramid.netבאתר 

מצבה הדמוגרפי של כי  עבורכם, ניתן להבין בבירור שונות בעולם, חלקם כבר העלינו

הצורך של ישראל בריבוי הכשרות ולכן   OECD-ישראל הינו טוב מאד ביחס למדינות ה

 איננו נחוץ.
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